
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  

Poniedziałek 18.04 Poniedziałek Wielkanocny  

800 + Stefanię, Annę, Władysława, Romana Zygadłów, Stanisława Kruka, Władysławę, 

Franciszka Pietszczyków, Andżelę Sołoduchno i Bogdana Kwietnia z int. Kruków 

1000 + Genowefę, Edwarda Władyszewskich, Tomasza Kubickiego, Ryszarda Barana i zm. 

z r. Szczukiewiczów, Mariana Piotrowskiego 

1200  Msza Święta 

1600 + Józefa Mazura z int. córki Honoraty 

Wtorek 19.04 Wtorek w Oktawie Wielkanocnej  
1800 + Reginę (r. śm.), Mariannę, Władysława Nowaków 

1830 W 18 r. ur. Dominiki Malickiej o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski w dorosłym 

życiu i opiekę Matki Bożej 

Środa 20.04 Środa w Oktawie Wielkanocnej    
1800 1) + Genowefę i Mieczysława Kowalskich 2) + Cecylię Korban 3) + Franciszka, An-

drzeja Rabiej i zm. z r. Rabiejów i Wojciechowskich 4) + Bogdana, Tadeusza Słowińskich, 

Franciszkę, Władysława Piotrowskich 5) + Czesława Machulskiego od Danuty z r.  

6) + Andrzeja Litwina zam. zawodnicy klubu Orkan 7) + Marka Kubickiego od bratanicy 

Edyty z r. 8) + Helenę, Jana Soję 9) + Floriana Litwina 10) + Józefa Lacha 

1900 W 20 r. ślubu Artura i Ewy o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski w dalszym 

życiu małżeńskim zam. rodzice i rodzeństwo 

Czwartek 21.04 Czwartek w Oktawie Wielkanocnej 
1800 + Reginę Stachurę (2 r. śm.), Tomasza Olszewskiego (1 r. śm.), Łukasza Stachurę 

1830 + Andrzeja Kociołkowskiego (4 r. śm.) 

Piątek 22.04 Piątek w Oktawie Wielkanocnej 
1800 + Anielę (r. śm.), Bolesława Malickich, zm. z r. Malickich, Danutę, Jana Szlufików 

zam. syn Józef z r.  

1830 + Małgorzatę i Zbigniewa Dudków 

Sobota 23.04 Sobota w Oktawie Wielkanocnej 
1800 + Stanisława Golę (r. śm.) zam. rodzina 

1830 + Joannę Tkacz z int. ojca chrzestnego 

Niedziela 24.04 Niedziela Miłosierdzia 
800 za Parafię 

1000 + Andrzeja, Krystynę Daleszak, Danutę, Henryka Pańszczyk z int. r. 

1200 Chrzty: 1) Helena Łucja Kusak 2) Wiktor Łabęcki 3) Wiktor Janikowski   

1600 + Janinę (r. śm.), Mariana Pobochów z int r. 
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Niedziela  
Zmartwychwstania Pańskiego 
17 kwietnia 2022 Nr 21 (699) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Dz 10, 34a. 37-43   /    1 Kor 5, 6b-8       Ewangelia:    J 20, 1-9 

Pierwszego dnia po szaba-
cie, wczesnym rankiem, 
gdy jeszcze było ciemno, 
Maria Magdalena udała się 
do grobu i zobaczyła ka-
mień odsunięty od grobu. 
Pobiegła więc i przybyła do 
Szymona Piotra oraz do 
drugiego ucznia, którego 
Jezus kochał, i rzekła do 
nich: «Zabrano Pana  
z grobu i nie wiemy, gdzie 
Go położono». Wyszedł 
więc Piotr i ów drugi uczeń 
i szli do grobu. Biegli oby-
dwaj razem, lecz ów drugi 
uczeń wyprzedził Piotra  
i przybył pierwszy do gro-
bu. A kiedy się nachylił, 
zobaczył leżące płótna, 
jednakże nie wszedł do 
środka. Nadszedł potem 
także Szymon Piotr, idący 
za nim. Wszedł on do wnę-
trza grobu i ujrzał leżące 
płótna oraz chustę, która 
była na Jego głowie, leżącą 
nie razem z płótnami, ale 
oddzielnie zwiniętą w jed-
nym miejscu. Wtedy wszedł 
do wnętrza także i ów drugi 
uczeń, który przybył pierw-

szy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że 
On ma powstać z martwych. 
 
 

Tyś naszym Życiem i Zmartwychwstaniem! 
 

 
 

Extra… 
× 17.04.1526 – Król Zygmunt I Stary wkroczył do Gdańska aby stłumić bunt luterańskie-

go pospólstwa. 
× 18.04.1025 – W katedrze gnieźnieńskiej odbyła się koronacja Bolesława I Chrobrego 

na pierwszego króla Polski. 



Ogłoszenia parafialne… 
▪ Pan zmartwychwstał. Radujemy się ze zwycięstwa Chrystusa nad grzechem, śmiercią  
i szatanem. Pan Zmartwychwstał. Prawdziwie Zmartwychwstał. Alleluja. W dzisiejszą Nie-
dzielę Wielkanocną  Rezurekcja z procesją z Najświętszym Sakramentem tradycyjnie  
o godz. 6.00, a po niej Msze św. jak w każdą niedzielę. 
▪ Osiem następujących po sobie dni po Wielkanocy, stanowi oktawę Paschy i obchodzi się 
je jako jedną Uroczystość Zmartwychwstania. W związku z tym w najbliższy piątek nie obo-
wiązuje nas wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. 
▪ Jutro drugi dzień świąt. Msze św. jak w każdą niedzielę. Taca przeznaczona jest na KUL. 
▪ W piątek rozpoczęliśmy Nowennę do Miłosierdzia Bożego jako, że w najbliższą niedzielę 
przeżywamy Uroczystość Miłosierdzia Bożego. Proszę, aby dzieci, które otrzymały skarbon-
ki złożyły je koło grobu Pana Jezusa w przyszłą niedzielę Miłosierdzia Bożego. To także 
Święto Patronalne Caritas, tego dnia ofiary zbierane do puszek przeznaczone zostaną na 
dzieła miłosierdzia diecezjalnej Caritas. 
▪ Spotkanie rodziców i chrzestnych przed udzieleniem ich dzieciom tego sakramentu –  
w sobotę o godz. 18 30. 
▪ W niedzielę 1 maja przeżywać będziemy wprowadzenie relikwii bł. Hanny Chrzanowskiej, 
dlatego w piątek rozpoczynamy nowennę za jej wstawiennictwem. Istnieje możliwość ufun-
dowania relikwiarza patronki pielęgniarek. 
▪ Tak jak przed świętami zapowiadałem troskę o czystość kościoła po pandemii powierzam 
parafianom. Rozpoczniemy od Brzezinach od strony Morawicy. Proszę o przybycie z ul. 
Chęcińskiej rodziny z domów o numerach: 63, 67, 71, 77, 79. 
▪ Dziękuję paniom, które posprzątały kościół na święta. 
▪ Dziękuję za zaprojektowanie i wykonanie Ciemnicy i pięknego Grobu Bożego. 
▪ Dziękuję za przygotowanie i wzorcowe przeprowadzenie Liturgii Triduum Paschalnego. 
▪ Dziękuję Różom Różańcowym i innym grupom za podjęcie czuwania przy Panu Jezusie 
cierpiącym w ciemnicy i przebywającym w grobie. 
▪ Dziękuję strażakom za pełnienie warty, chórowi, ministrantom, lektorom i wszystkim ak-
tywnie uczestniczącym w liturgii za piękną służbę. Wszystkim za obecność, modlitwę, za 
wszelką pomoc i okazane dobro niech Bóg wynagrodzi Wam swoją łaską. 
▪ Radujemy się, że Pan Zmartwychwstał. Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy, by 
Wasze twarze zawsze wpatrzone były w oblicze Zmartwychwstałego, a serca wypełnione 
były wiarą, że On żyje. Niech to będzie dla was źródłem odwagi i niezachwianego przeko-
nania, że nawet w najtrudniejszych okolicznościach życia należymy do Niego. 

Nowenna do bł. Hanny Chrzanowskiej 

Boże, Ty powołałeś błogosławioną Hannę do służby chorym, biednym, opuszczonym, daj 
aby ta, która całym sercem odpowiedziała Twemu wezwaniu, swoim przykładem stale za-
chęcała nas do niesienia pomocy bliźnim. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 
Zdrowaś Maryjo…. Bł. Hanno Chrzanowska – módl się za nami! 

Konkurs Palm 
Tydzień temu po Mszy Św. o godz. 10.00 odbył się XIII Konkurs Palm Wielkanocnych zor-
ganizowany przez Redakcję Pisma Parafialnego SANCTUS. Wzięło w nim udział około 50 
osób, głównie dzieci, które przyniosły bardzo różnorodne palmy. Jury w składzie: Aleksan-
dra Głodek (Akademia Przedszkolaka w Brzezinach), Renata Giemza (Parafialny Zespół 
Caritas) oraz Tadeusz Węgrzyn (Rada Sołecka z Brzezin) miało za zadanie zmierzyć zgło-
szone palmy i wybrać te najwyższe. W ten sposób zostali wyłonieni następujący laureaci: 
- I miejsce: Alicja Machulska (palma 2 m) 
- II miejsce: Julia Siekaniec (palma 1,5 m) 
- III miejsce: Martyna Baran (palma 1,35 m) 
Zwycięzcy otrzymali piękne nagrody, a wszyscy uczestnicy miłe upominki. Cieszymy się, że 
tradycja wykonywania palm wielkanocnych nie ustała! 

Boży człowiek… -  Święty Konrad z Parzham (21 kwietnia) 
Jan Birndorfer urodził się 12 grudnia 1818 r. w Parzham w Bawarii (diecezja passawska)  
w wielodzietnej rodzinie rolniczej. Od najmłodszych lat ujawniała się jego przyszła świętość, 
głównie poprzez skromność i umiłowanie samotności. Mimo dużej odległości do kościoła, 
często się do niego udawał, nawet w niesprzyjającą pogodę. Codziennie odmawiał róża-
niec; miał głębokie nabożeństwo do Matki Bożej. W święta odbywał często krótkie piel-
grzymki do różnych Jej sanktuariów. Zawsze szedł boso, a dopóki nie wrócił do domu - 
pościł. Swoją młodość spędził w gospodarstwie, w którym się urodził. W wieku 31 lat posta-
nowił opuścić życie świeckie. Po rozdzieleniu odziedziczonego majątku, otrzymał zgodę na 
wstąpienie jako brat do kapucynów. Po profesji przyjął imię Konrad. Wkrótce został wysłany 
do klasztoru św. Anny w Altötting. Miejsce to jest znane jako sanktuarium Matki Miłosierdzia, 
Królowej Bawarii. Konradowi powierzono funkcję furtiana, którą pełnił przez resztę życia.  
Z racji dużej liczby przybywających do tego klasztoru osób, posługa ta była dość wyczerpu-
jąca. Konrad jednak dał się poznać jako człowiek bardzo sumienny, oszczędny w słowach, 
hojny dla ubogich, chętny do pomocy i przyjmowania nieznajomych. Przez ponad 40 lat 
towarzyszył mieszkańcom miasta i odpowiadał na ich potrzeby materialne i duchowe. Od 
czasu, kiedy zachorował zakrystian, przejął dodatkowo jego obowiązki. Otwierał kościół  
o godz. 3.30 nad ranem i do rozpoczęcia pracy na furcie o 6.00 służył do dwóch Mszy św. 
Pracę kończył o 21.00, ale po niej zostawał jeszcze na modlitwę. Konrad umiłował milcze-
nie. W wolnych chwilach w ciągu dnia lubił udawać się do kącika przy drzwiach, gdzie mógł 
widzieć i adorować Najświętszy Sakrament. Często w ciągu nocy poświęcał kilka godzin na 
modlitwę w kaplicy braci albo w kościele. Zmarł 21 kwietnia 1894 r. Heroiczność jego cnót  
i cuda, które dokonały się za jego wstawiennictwem, wysłużyły mu w 1930 r. tytuł błogosła-
wionego, przyznany mu przez Piusa XI. Ten sam papież 4 lata później, po potwierdzeniu 
kolejnych cudów, zaliczył go do grona świętych. W ikonografii przedstawiany w habicie 
kapucyńskim, czasami otoczony dziećmi lub biednymi. Jego atrybutem jest: krzyż, różaniec, 
bochen chleba. 

Zamyśl się… 
„Ufam, że mur nie będzie nigdy 
tak wysoki byśmy nie mogli po-
nad nim podać sobie ręki”  

/Św. Edyta Stein/  

Uśmiech 
Między przyjaciółkami: 
- Ależ ty masz już dużego syna! To już prawie mężczy-
zna! 
- Masz rację, czas leci - wkrótce będę jego rówieśnicą. 

Coś dla ducha… 
„Data na grobie” 

Kamieniarz oderwał dłuto od nagrobka i oznajmił: - Skończyłem. 
Człowiek obejrzał kamień: fotografia ojca i dwie daty - 1916 i 2000, oddzielone kilkucenty-
metrowym myślnikiem. Następnie, przechylając głowę, powiedział: 
- Nie wiem, jak to ująć, ale wydaje mi się, że to za mało. Widzi pan, mój ojciec przeżył swoje 
życie w pełni - długie i pełne wydarzeń. Chciałbym, aby intuicyjnie można było ujrzeć jego 
dzieciństwo w licznej rodzinie, pola obfitujące w zieleń i zwierzęta, ciężką pracę, satysfakcję 
z dobrych plonów, troskę z powodu letnich burz, suszy... Potem wojnę, mundur, transporty 
żołnierzy, ranę, ucieczkę z obozu jenieckiego, spotkanie z moją matką... Narodziny synów, 
ich dorastanie, małżeństwa,- wnuki przychodzące na świat jeden po drugim... Następnie 
spokojną starość - i chorobę, oczywiście - ale i czułość, miłość, przejęcie, zaangażowanie, 
długie dni pracy, obawy, niepokoje, radości... 
Rzeźbiarz słuchał z uwagą, następnie ujął dłuto i młotek, i czterema szybkimi ruchami wy-
dłużył myślnik pomiędzy datą urodzin i datą śmierci o prawie pół centymetra. Odwrócił się 
do człowieka i zapytał: - Teraz lepiej? 
Życie nie może być myślnikiem postawionym pomiędzy dwiema datami. 
To każdy moment, jaki przeżyłeś Teraźniejszość. 
Życie jest wszystkim, co masz.                                                                         /Bruno Ferrero/ 

 


